
Rezumatul studiului 11 - Spune ce a făcut Isus pentru tine

A Înainte şi după Isus.
Înainte de Isus: Efeseni 2:1-3 După Isus: Efeseni 2:4-10
Morţi în păcatele noastre Vii în Hristos
Urmând mersul lumii Aşezaţi în locurile cereşti
Sub stăpânirea diavolului Mântuiţi prin credinţă
Neascultători Bucurându-ne de bogăţia harului Său
Făcând voia noastră Făcând fapte bune
Fii ai mâniei Fii ai lui Dumnezeu (realizarea lui)

B Cei ce L-au mărturisit pe Isus altora.
 Lăsând ura şi împărtăşind dragostea.

— În timp ce trecea prin Samaria, Iacov şi Ioan au cerut permisiunea de a distruge satul cu foc
ceresc.

— Între timp, relaţia lor cu Isus le-a schimbat sentimentele şi gândurile:
(1) Iacov şi-a pierdut viaţa pentru că l-a împărtăşit pe Isus cu alţii (Fapte 12: 1-2).
(2) Atât în Evanghelie, cât şi  în scrisorile sale, Ioan ne-a lăsat un mesaj plin de dragoste

pentru Dumnezeu şi pentru aproapele său (Ioan 13:35; 1 Ioan 4: 8; 2 Ioan 1: 6; 3 Ioan 1:
6-7).

 Lăsând răul şi împărtăşindu-L pe Isus.
— Dar când l-au întâlnit pe Isus, viaţa acestor oameni demonizaţi s-a schimbat complet. Au fost

restauraţi fizic, mental, emoţional şi spiritual.
— Imediat, Isus i-a rugat să împărtăşească povestea lor cu toţi locuitorii din regiune.
— Ei puteau spune altora cum au simţit puterea lui  Hristos de a transforma vieţile şi,  prin

mărturia lor personală, să îi invite să-i permită lui Isus să le transforme şi lor viaţa.
C Mărturisind istoria lui Isus:

 Siguranţa Mântuirii.
— Biblia este clară: cine crede în Isus este mântuit (Ioan 3:15, 36; 6:40, 47; Fapte 16:31; 1 Ioan

5:13). Nu trebuie să aşteptăm să fim suficient de buni (sau minim buni) pentru a fi salvaţi.
— Este adevărat că mântuirea se poate pierde (Ex. 32:33; Mat. 10:28; 2 Petru 2:20-21; Apoc.

3:5,11). Dar asta se poate întâmpla numai atunci când alegem voluntar să ne îndepărtăm de
Dumnezeu.

— Având  acum  siguranţa  mântuirii  dă  putere  mărturiei  noastre,  deoarece  este  uşor  să
transmitem ceea ce cunoaştem cu siguranţă.

 Mărturisindu-L pe Isus.
— Isus îmi cere să dau totul pentru El (Luca 9:23). Dar ce îmi dă El (vezi Ioan 1:12; 10:10; 14:27;

1 Cor. 1:30)?
(1) Mă face fiu de Dumnezeu.
(2) Îmi dă viaţă.
(3) Îmi dă pace.
(4) Îmi dă înţelepciune.
(5) Mă îndreptăţeşte.
(6) Mă sfinţeşte.
(7) Mă răscumpără.

— Pe măsură ce îmi dau seama ce a făcut Hristos pentru mine, voi fi dispus să pun totul pe
altarul sacrificiului - indiferent cât de greu ar putea să mă coste - şi să împărtăşesc cu alţii
minunile pe care Isus le-a făcut pentru mine şi în mine.
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